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Obiectul ȋntrebării scrise: Distribuirea dozelor de vaccin gripal.  

 

Criza sanitară cu care ne confruntăm nu este singurul factor de care trebuie să ne îngrijorăm 

atunci când vine vorba de domeniul medical.  

Evoluția virusului gripal, care, anual, face victime în rândul românilor, reprezintă un subiect 

căruia merită să îi acordăm o atenție sporită.  

În acest an, Ministerul Sănătății a anunțat achiziționarea a 3 milioane de doze de vaccin 

gripal. Este un lucru lăudabil, mai ales pentru că această cantitate este dublă față de cea procurată 

anul trecut.  

Strategia bazată pe prevenție și vaccinare împotriva virusului gripal, poate să ne ferească de 

situațiile dificile în care persoanele pot să fie infectate atât cu Covid-19, cât și cu virusul gripal, 

lucru ce ar putea complica și mai mult situația existentă, ca, de pildă, supraaglomerarea spitalelor.  

Cu toate acestea, apar probleme legate de distribuirea dozelor de vaccin, iar conform 

Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, până la data de 11.10.2020, 

au fost vaccinate doar 146.537 de persoane din grupele de risc.  

Numărul mic de persoane vaccinate se datorează și lipsei acestui vaccin din farmacii sau din 

cabinetele medicilor de familie.  

Pe pagina web a Ministerului Sănătății este menționat faptul că repartiția dozelor de vaccin 

gripal către direcțiile de sănătate publică se va realiza în mai multe etape, însă suntem deja în luna 

noiembrie și există unități medicale care au primit foarte puține doze de vaccin gripal, neștiind dacă 

vor mai primi necesarul de doze privind vaccinarea persoanelor încadrate în categoriile de risc.  

După cum bine cunoaștem, vaccinarea trebuie făcută înainte de începerea sezonului gripal, 

deoarece trebuie să treacă o perioadă de timp până să se formeze anticorpii necesari combaterii 

virusului, însă dozele de vaccin lipsesc cu desăvârșire din cabinetele medicale și din farmacii, iar o 

vaccinare târzie a populației poate duce la eșecul campaniei de vaccinare, precum și la creșterea 

numărului de infecții cu virusul gripal.  
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Ar fi păcat ca acest lucru să se întâmple în situația în care avem achiziționate deja dozele de 

vaccin.  

Având în vedere cele de mai sus, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați, în 

scris, următoarele: 

1) Care este procedura de distribuție a vaccinului gripal către unitățile medicale și farmacii? 

2) Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește numărul de doze de vaccin gripal pe care 

fiecare unitate medicală îl primește? 

 

                      




